
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΤΑΤΖΗ

Περί τής οικογένειας Βατάτζη έγραψεν δλίγας ειδήσεις κατά πρώτον ό 
πολύς Du Cange Σήμερον δεν δυνάμεθα μέν νά καταρτίσω μεν πλήρη την 
γενεαλογικήν σειράν των Βατατζών, γνωρίζομεν δμως πολύ περισσότερα, 
διότι έχομεν νέας πηγάς, αγνώστους όίλλοτε, σφραγίδας, νέα κείμενα κλπ. 
Έπ'ι τη βάσει τούτων παρέχω συμβολήν απλήν εις τήν ανωτέρω γενεα
λογίαν.

Έν πρώτοις, τό όνομα Βατάτζης είναι υποκοριστικόν τοϋ βάτος άντί 
Βατάκης, δπερ διεσώθη μέχρι σήμερον εν Χίφ τουλάχιστον 1 2. «Βάτος εστιν 
6 Βατάτζης», λεγει παλαιόν κείμενον 3. Ό τσιτακισμός τοϋ κ εις τάς ύποκο- 
ριστικάς καταλήξεις -άκι -άτσι, -ίκι -ίτσι κλπ. έγινε συνήθης τον δέκατον 
μ.Χ. αιώνα, δτε άπαντα καί τό δνομα Βατάτζης.

Ή οικογένεια Βατάτζη ήτο θρρικική, γενέτειραν είχε τήν Άδριανοΰπολιν 
καί τό Διδυμότειχον. Περί τοϋ πρώτου έξ Άδριανουπόλεως Βατάτζη λέγει 
δ Κεδρηνός (2,452) δτι «προσερρυη» τφ Σαμουήλ, δταν ουτος ήπείλησε τήν 
πατρίδα του. "Ωστε ό πρώτος μνημονευόμενος Βατάτζης δεν έδόξασε τήν 
οικογένειαν, ίσως δ3 ουτος έλαβε καί τό δνομα διά τήν τραχύτητα ή άλλα 
ελαττώματα.

Έπί Κωνσταντίνου Μονομάχου άναφέρεται Ιωάννης Βατάτζης κατά 
τον Ψελλόν (2,98) «κατά τε σώματος φύσιν καί χειρών ακμήν τοΐς θρυλου- 
μένοις έκείνοις εφάμιλλος ήρως». 'Ο Βατάτζης ουτος ήτο συγγενής τοϋ αύτο- 
κράτορος Μονομάχου καί τοϋ έπαναστατήσαντος κατ’ αύτοϋ στρατηγοϋ Λέον- 
τος Τορνικίου 4. Ή ίκανότης καί δυναμικότης συνέδεσε τούς Βατάτζηδες μέ 
πολλάς στρατιωτικός οικογένειας, δχι μόνον μέ τούς ανωτέρω, άλλα καί μέ 
τούς Δούκας, τούς Κομνηνοΰς, τούς ’Αγγέλους, τούς Λασκάρεις. Ό Έφραιμ 
(στ. 7845) άναφέρει τήν συγγένειαν τών Δουκών καί τό Διδυμότειχον ό)ς 
πατρίδα τών Βατατζών.

1 Du Cange, Familise Byzantinae 1680, σ. 222.
2 Βλ. περί τοϋ ονόματος Βατάκης -άτζης 'Ελληνικά τ. 4 (1931), σ. 492. Ό 

καθηγητής Φ. Κουκούλες έδειξεν ότι ή κατάληξις -ίτσι δεν είναι σλαβική, όπως 
ένομίζετο πρότερον, αλλά προήλθεν από τό -ίκι (βλ. 'Ελληνικά 4, 361).

8 ΒΖ 14, 176.
4 Κεδρην. 2, 564-566. Μ ι χ. Άτταλ. σ. 29.
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Τον δωδέκατον αιώνα είναι γνωστοί πολλο'ι Βατάτζαι. Ό στρατηγός 
Θεόδωρος Βατάτζης έλαβε σύζυγον την αδελφήν τοΰ Μανουήλ Κομνηνοϋ 
Ευδοκίαν \ εκ τοΰ γάμου δέ τούτου έγεννήθησαν δ ’Ανδρόνικος και Αλέξιος 
Βατάτζης, οί ανεψιοί τοΰ Μανουήλ Κομνηνοϋ 1 2.’Άλλος Κομνηνός - Βατάτζης, 
δ ’Ιωάννης υπήρξε «μέγας δομέστικος, άνήρ πολλάς πολλάκις νίκας καί τρό
παια κατά Περσών στησάμενος» 3. Δεν γνωρίζω αν εις τούτον άναφέρεται 
«σφφαγίς Κομνηνοϋ τατά χαριτωνύμου (=’Ιωάννου) ος Βατάτζου προήλθε... 
καί πορφυραυγοϋς Κομνηνής Ευδοκίας» 4 *. ’Ιωάννης υπήρξε καί δ πάππος 
τοΰ έπειτα αύτοκράτορος ’Ιωάννη Δούκα Βατάτζη, είχε δέ κατά τον Χωνιά- 
την (σ. 340) υιούς, τον Μανουήλ καί ’Αλέξιον, ένφ κατά τον γράψαντα «τον 
βίον τού αγίου Ίωάννου βασιλέως τού Έλεήμονος», τον δημοσιευθέντα υπό 
Heisenberg °, δ πάππος τού αύτοκράτορος ειχεν υιούς Νικηφόρον καί Θεό
δωρον. Τά τελευταία ονόματα είναι συνηθέστερα εις τήν οικογένειαν των 
Βατατζών, απαντούν δμως καί τά ονόματα Μανουήλ καί ’Αλέξιος καί εις τον 
κλάδον των Διπλό βατατζών. Προφανώς άλλον πάππον έχει ΰπ’ όψιν δ Χω- 
νιάτης καί άλλον δ βιογράφος τοΰ αύτοκράτορος. Κατά ταϋτα δ τατάς ’Ιωάν
νης Βατάτζης δύναται νά είναι διάφορος τού μεγάλου δομεστίκου Ίωάννου 
Βατάτζη.

Έπί Μανουήλ Κομνηνοϋ πόλεμε! εις τήν Ούγγαρίαν δ στρατηγός Λέων 
Βατάτζης6 7, συγγενής ίσως καί αύτός τού αύτοκράτορος. Δεν γνωρίζω αν 
ταυτίζεται οΰτος προς τον άναφερόμενον εις σφραγίδα Λέοντα Βατάτζην 
Άλλος Βατάτζης, δ Βασίλειος «γένους άσημου» κατά τον Χωνιάτην (σ. 522) 
συνεδέθη μέ τήν οικογένειαν τών Άγγέλοιν, ίσως δέ διά τούτο είς τό Χρονι
κόν τοΰ Μορέως λέγονται οι ’Άγγελοι Βατάτζηδες. «Ό βασιλεύς τών Ρω
μαίων κύρ Σάκης δ Βατάτζης» (στ. 449, Schmitt) είναι δ Ίσαάκιος ’Άγγε
λος. 'Ο Βασίλειος Βατάτζης έγινε καί «μέγας δομέστικος τής Δύσεως» κατά 
τον Χωνιάτην (σ. 571), αφού βεβαίως συνεδέθη μέ τήν οικογένειαν τών 
’Αγγέλων. Δέν γνωρίζω αν οϋτος είναι δ φονευθείς κατά τον Χωνιάτην 
(σ. 642) υπό τού αύτοκράτορος ’Αλεξίου ’Αγγέλου τοΰ Τρίτου. ’Άλλος Βασί
λειος Βατάτζης «δούξ καί άναγραφεύς» θέματος άναφέρεται έπί τοΰ αύτοκρά
τορος Νίκαιας Θεοδώρου Α' Λασκάρεως 8.

1 Κίνναμ. σ. 114 καί 180. Έκκλ. ’Αλήθ. τ. 4 (1883 - 1884) σ. 459. Οΰτος 
παρέστη είς τήν σύνοδον τοΰ 1166, ή οποία συνεζήτησε τήν ρήσιν «ό πατήρ μου 
μείζων μού έστιν».

2 Ν ι κ. X ω ν. σ. 236. Έκκλ. ’Αλήθ. Ένθ’ άνωτ.
8 ’Ανωνύμου, Σύνοψις Χρονική, σ. 327.
4 Izstvestija τ. 13 (1908), σ. 95.
8 ΒΖ τ. 14, 160.
β Κίνναμ. σ. 260.
7 Διεθνής Έφημερίς Νομισματικής αρχαιολογίας τ. 9 (1906) σ. 132.
8 Miklosich-Mtiller, Acta et Diplomata 4, 292.
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Κατά τον δωδέκατον αιώνα άναφέρονται καί οί έξης Βατάτζαι : δ 
«Βρυέννιος πατρίκιος, ύπατος καί στρατηλάτης της Δύσεως ό Βατάτζης» 
Την συγγένειαν Βρυεννίων καί Βατατζών σημειώνει ό βίος Μελετίου ο 
γραφείς παρά Νικολάου Μεθώνης (σ. 29).

Έκ των σπουδαιότερων αντιπροσώπων τής οικογένειας Βατάτζη είναι δ- 
αυτοκράτωρ Νίκαιας Ιωάννης Δούκας Βατάτζης (1222 -1254), δστις έφερε 
καί τδ γνωστότερον καί έπισημότερον δνομα τής συγγενούς Δουκικής οικογέ
νειας. Ό υιός όμως τοΰτου Θεόδωρος Β' Λάσκαρις δεν φέρει τό παλαιόν οι
κογενειακόν έπώνυμον, αλλά τό τοϋ πάππου Λασκάρεως.

’Από τοϋ δεκάτου τρίτου αίώνος εγένοντο συνοικέσια μεταξύ διαφόρων 
κλάδων των Βατατζών καί προήλθαν έκ τούτων οί Διπλοβατάτζαι. Διπλο- 
βατατζΐνα άναφέρεται ήδη παρά τφ Παχυμέρη (1,174). ’Αλέξιος Διπλό βα
τάτζης, Μανουήλ Διπλοβατάτζης άναφέρονται εις έγγραφα τοΰ δεκάτου τε
τάρτου αίώνος *.Ό Καντακουζηνός αναφέρει (τ. 3,135) «άρχοντα έν Βερροίςτ 
τον πρωτοβεστιαρίτην Διπλοβατάτζην». Τό 1430 ό Θεόδωρος Διπλοβατάτζης 
προσέφερεν εις την μονήν Βατοπεδίου έν «άνωγεοκάτωγον» εις την Λήμνον 3. 
Άλλ’ ό κλεΐσας τό οικογενειακόν τούτο δνομα είναι δ Θωμάς Διπλοβατάτζης, 
δ οποίος έγεννήθη εις την Κέρκυραν τον δέκατον πέμπτον αιώνα (τό 1468) 
καί άπέθανεν εις την ’Ιταλίαν τον δέκατον έκτον (τό 1541). Έκεΐ κατέλαβε 
μεγάλα αξιώματα, διεκρίθη ως νομομαθής καί έγραψεν ιταλιστί καί λατινιστί 
νομικά καί ιστορικά συγγράμματα 4.

Μετά τήν παρέκβασιν περί Διπλοβατατζών επανέρχομαι εις τήν οικογέ
νειαν Βατάτζη. Κατά τούς χρόνους τοϋ ’Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου καί 
Ίωάννου Καντακουζηνοΰ, άναφέρεται ’Ιωάννης Βατάτζης μέ πολλά άξιώ- 
ματα, τοϋ πρωτοκυνηγοϋ, τοϋ πρωτοσπαθαρίου, τού χαρτουλαρίου, τοϋ 
στρατοπεδάρχου 6. Δεν είναι βέβαιον αν δλα αυτά έφερε διαδοχικώς τό αυτό 
πρόσωπον. Τό δνομα ’Ιωάννης ήχο σύνηθες εις τούς διαφόρους κλάδους τής. 
οικογένειας καί ενδέχεται νά έφεραν τοΰτο κατά τήν αυτήν εποχήν δύο άνδρες- 1 2 3 4 5

1 Byzantion τ. 4 (1929) σ. 189. Διεθνής Έφημερίς Νομισματικής αρχαιολο
γίας τ. 7 (1904) σ. 269.

2 Σάθα, Μεσ. Βιβλιοθήκη 1, 240. Actes de Zographou, σ. 65.
3 Βλ. περιοδικόν Παλαμαν τ. 1 (1917) σ. 771.
4 Περί τοϋ Θωμά Διπλοβατάτζη βλ. Έλληνομνήμονα (1845), σ. 96. Ιταλικήν 

’Εγκυκλοπαίδειαν λ. Diplovatacci. Δεν ήδυνήθην νά ΐδω, δυστυχώς, παρά τάς προσ
πάθειας μου, τήν μελέτην Kantorowicz-Schulz, Thomas Diplovata- 
tius 1919.

5 Καντακ. 2, 475. Revue Numismatique 1905 σ. 387. Miklosich- 
Mfiller, Acta et Diplomata 5, 110. Καντακ. 2, 552. Εις τά Actes de Chi- 
landar (σ. 130) άναφέρεται τό 1320 κληρικός ’Ιωάννης Βατάτζης διάφορος τοΰ 
άνωτέρω.
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Τοϋτο καθιστά πιθανόν και παρατήρησις τοϋ Νικηφόρου Γρήγορα (2,741) 
περί Ίωάννου Βατάτζη «άσημου γένους». Ή οικογένεια Βατάτζη δεν ήτο 
δυνατόν νά χαρακτηρισθή άσημος, άλλ’ είχαν δημιουργηθή και κλάδοι αση
μότεροι, δεν ήσαν δλοι οί αντιπρόσωποι της οικογένειας διακεκριμένοι. Είναι 
δμως άξιον προσοχής δτι ό χαρακτηριζόμενος υπό τοϋ Γρήγορά ’Ιωάννης 
Βατάτζης ως άνήκων εις άσημον γένος ήτο «φοβερός... καθ’ ών ώπλίζετο». 
Ήτο δηλ. και δ «άσημου γένους» Βατάτζης δυναμικώτατος, δπως ήσαν επί 
αιώνας δλοι οΐ Βατάτζαι.

Πολλο'ι Βατάτζαι άναφέρονται δχι μετ’ ασφαλούς χρονολογίας. Σημειώνω 
κατά σειράν ονόματα :

’Από σφραγίδα 1 έγινε γνωστός δ Νικηφόρος Βατάτζης «πρωτοπρόε- 
δρος, βεστάρχης, μέγας δούξ καί πραίτωρ τοϋ Αιγαίου». Εις τό αυτό πρό- 
σωπον άναφέρεται βεβαίως καί τό δημοσιευθέν εις τά Ελληνικά (6, 1933, 
82) υπό Kaureilt κείμενον, «σφραγίς πέφυκα Νικηφόρου Βατάτζη». ’Ιωσήφ 
Βατάτζης, μοναχός ίσως, άναφέρεται εις σφραγίδα δημοσιευθεΐσαν είς τά 
Ελληνικά (τ. 7, σ. 297).

’Από τον δέκατον πέμπτον αιώνα είναι γνωστός δ Θεόδωρος Βατάτζης, 
δστις άναφέρεται ώς δωρητής τοϋ 'Αγίου ’Όρους τό 1447 2, δ Φραγκίσκος 
Βατάτζης «χρυσοχόος» εκ διαθήκης τοϋ 1497 3. ’Από τον δέκατον έκτον 
αιώνα είναι γνωστός δ «εν ιερεϋσιν ευλαβέστατος κυρ Κωνσταντίνος Βα
τάτζης» 4 (1563) καί άπό τον δέκατον έβδομον (1694 - 1732) δ έξ Άδριανου- 
πόλεως Βασίλειος Βατάτζης 5, δ όποιος εταξίδευσε πολύ εις Ρωσσίαν καί 
Περσίαν καί έγραψε περί τών χωρών αυτών.

Τό όνομα Βατάκης, χωρίς τσιτακισμόν, εσώθη μέχρι τών νεωτέρων 
χρόνων. ’Εσώθη δε καί τοπωνύμιον «’ς τοϋ Βατάτση» είς την Θράκην 1 2 * 4 5 6. 
’Επίσης εις έγγραφα τής Κεφαλληνίας τοϋ δεκάτου τρίτου αΐώνος άναφέρε- 
ται «χωράφιον τοϋ Βατάτζη» 7. Είς την Κεφαλληνίαν καί τάς λατινοκρατη- 
θείσας νήσους τοϋ Ίονίου Πελάγους επήγαν πολλοί πρόσφυγες άπό την 
Θράκην καί άλλας περιοχάς τής άνατολικής Ελλάδος καί επομένως δεν φαί
νεται περίεργον δτι άπαντά τοπωνύμιον άναφερόμενον είς ιδιοκτήτην Βα- 
τάτζην.

1 Izstvestija τ. 9 (1904) 376.
2 Έπετηρίς Εταιρείας Βυζ. Σπουδών τ. 8, 1931, σ. 84 σημ.
8 Σάθα, Μεσ. Βιβλιοθήκη τ. 6, σ. 665.
4 Benechevitcli, Catalogue Codicum Sinaiticorum τ. Ill, 1, σ. 73.
5 Θρακικά, έκτακτον παράρτημα 1931, σ. 106. Παρνασσός 5 (1881) σ. 705 

καί 801.
6 Άρχεΐον τοϋ Θρακικοϋ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυροί! τ. 6 (1939 - 

1940), σ. 285.
7 Miklosich-Muller, Acta et Diplomata τ. 5, 25.

ΕΠΕΤΗΡΙ2 ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΑ' 12
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Τό συλλεγέν ανωτέρω υλικόν δεν άναφέρεται ίσως δλον εις τούς απο
γόνους τοϋ προσχωρήσαντος είς τον Σαμουήλ Βατάτζη τοϋ δέκατου αίώνος. 
Δεν αποκλείεται τό όνομα Βάτος—Βατάκης -άτζης να έδίδετο είς δύσκολους 
ανθρώπους καί επομένως έδόθη εις διαφόρους οικογένειας. Άλλα δεν απο
κλείεται επίσης νά άναφέρωνται δλα τά ανωτέρω ονόματα εις μίαν άρχικώς 
οικογένειαν, ή οποία ώς δυναμική άνέδειξε τόσους μεγάλους άξιωματούχους, 
είχε τόσας συγγένειας καί επομένως εδημιούργησε καί πολλούς οικογενειακούς 
κλάδους. Ήδη ό κλάδος των Διπλοβατατσών δεικνύει δτι οι Βατάτσαι είχαν 
διασπασθεΐ είς μακρυνάς συγγένειας, ώστε νά δύνανται νά συνάψουν συνοι
κέσια μεταξύ των εις τήν τόσον αύστηράν τότε εποχήν.

Τό πλήθος των κλάδων των Βατατζών εμποδίζει τήν εύρεσιν τής γενεα
λογικής σειράς αυτών είς τό διάστημα πέντε ή έξ αιώνων πού είναι γνωστή. 
’Ίσως επιτρέπεται νά διακρίνωμεν ένα κλάδον ισχυρότερον, αυτόν πού χρη
σιμοποιεί συχνά τά ονόματα ’Ιωάννης, Θεόδωρος, Βασίλειος, Νικηφόρος. 
’Αλλά καί δι’ αυτόν ακόμη είναι δύσκολος ή εύρεσις τής γενεαλογικής σειράς, 
σήμερον τουλάχιστον. Δεν θέλω νά εΐπω δτι εγώ συνέλεξα δλα τά προσιτά σή
μερον είς τάς πηγάς Βατατζών ονόματα. Πιστεύω δτι ολίγα συνέλεξα διά νά 
δώσω αφορμήν νά έξετασθή τό ζήτημα εΰρύτερον·

Πάντως, ως πόρισμα απομένει δτι ή οικογένεια ήτο δυναμικωτάτη καί 
δημιουργικωτάτη καί δι’ αυτό διετηρήθη επί αιώνας καί έδωκε τόσον ικα
νούς αντιπροσώπους, τών οποίων προέχει ό αύτοκράτωρ ’Ιωάννης Δούκας 
Βατάτζης.

Κ. ΑΜΑΝΤ02
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